
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 31. siječnja 2023. godine u 
prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 024-02/23-01/1,  URBROJ: 2158-39-23-01, od 26. siječnja 2023. godine.  
 
Započeto u 14,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Matija Rajninger, Zlatko Kolar, 
Pero Rabljenović i Milorad Maljković.   
 
Izostanak opravdali: Marta Senković i Tomislav Okrugić  
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Ivan Korov – novinar Radia Donji 
Miholjac, Danijel Šimunović – novinar internetskog portala Miholjština info, Antonija Horvat – 
poljoprivredni redar, te Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda kao u 
sazivu:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice 
 

2. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog  
upravnog odjela Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

3. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći Župi sv. Andrije, apostola  
iz Viljeva 
IZVJESTITELJI: D. Knežević  
 

4. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova  
analize tla u 2023. godini, 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat  
 

5. Imenovanje  Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat  
 

6. Imenovanje Povjerenstva za uvođenje u posjed 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat 

7.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 
Nakon pročitanog dnevnog reda, predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih 
prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda.  
Općinski načelnik Dominik Knežević te predlaže dopunu – Donošenje Odluke o izmjeni Odluke 
o izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Viljevo, budući da je Ministarstvo poljoprivrede tražilo da im se 



dostave i površine na koje najpovoljniji ponuđači imaju pravo temeljem donesene Odluke o 
izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Viljevo na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 4. 
studenog 2022. godine. Predlaže izvjestitelje Tomislava Mađarića i Antoniju Horvat kao 
članove Povjerenstva za zakup. 
 
Predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li još kakvih izmjena i dopuna.  Budući da 
se više nitko nije javio za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje dopunjeni dnevni red na 
glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice 
 

2. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog  
upravnog odjela Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

3. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći Župi sv. Andrije, apostola  
iz Viljeva 
IZVJESTITELJI: D. Knežević  
 

4. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova  
analize tla u 2023. godini, 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat  
 

5. Imenovanje  Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat  
 

6. Imenovanje Povjerenstva za uvođenje u posjed 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat 

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih 
ponuđača za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu  Republike 
Hrvatske na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, A. Horvat 

8.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 
 
AD/1. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 1. točku dnevnog reda te postavlja pitanje ima li 
kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća.  
Budući da nije bilo izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik, predsjednik daje zapisnik na 
usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 13. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, te 
daje riječ Meliti Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je tijekom jeseni 2022. godine proveden posredan nadzor 
upravne inspekcije nad radom tijela Općine Viljevo, a predmet nadzora su bili primjena zakona 
i propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela jedinica lokalne i područne 



(regionalne) samouprave te primjena zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički 
odnosi. Zapisnikom upravne inspektorice određene su mjere, odnosno naređeno je da se 
poduzmu radnje kojima će se osigurati donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog 
odjela te Pravilnika o unutarnjem redu Općine Viljevo. Donošenje Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela je u nadležnosti Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
Melita Grüll također navodi kako je Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Viljevo donesena još 2006. godine i ista se nije mijenjala niti usklađivala s važećim zakonskim 
odredbama, te je stoga potrebno donijeti novu odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Viljevo čiji se nacrt nalazi u materijalima za ovu sjednicu Općinskog 
vijeća.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.   
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na 
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Viljevo.  

AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi donošenje 
Odluke o financijskoj pomoći Župi sv. Andrije, apostola iz Viljeva, te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. 
Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je Župa sv. Andrije, apostola iz Viljeva tijekom 
2022. godine započela energetsku obnovu župnog doma i pastoralnog centra. Ukupna 
vrijednost radova na energetskoj obnovi iznosila je 29.199,06 eura. Nadbiskupija Đakovačko-
osječka i Osječko-baranjska županija su sufinancirale dio radova, dok je ostatak prijavljen na 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Na prethodno navodnom natječaju 
župa nije prošla. Iznos koji bi Općina Viljevo trebala podmiriti je 24.280,00 eura, odnosno 
182.937,66 kuna) Sredstva za podmirenje ovih troškova osigurana su u Proračunu Općine 
Viljevo za 2023. godinu u Aktivnosti vjerski odnosi – crkva.  
Predsjednik otvara raspravu. 
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje da li  je iznos osiguran u proračunu, na što općinski 
načelnik Dominik Knežević odgovara da je iznos osiguran u proračunu. 
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje da li je ovaj iznos bio predviđen i što je s ostalim 
vjerskim zajednicama. Dominik Knežević odgovara kako ovaj iznos nije bio predviđen jer se 
nije znalo hoće li Župa proći na prijavljenom projektu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije. Također ističe kako u Proračunu Općine Viljevo za 2023. godinu na 
poziciji vjerske zajednice ima i sredstava kako bi se dijelom pomoglo i pravoslavnoj crkvi za 
uređenje njihovog prostora u Kapleni.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik Tomislav Mađarić daje ovu 
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o financijskoj pomoći 
Župi sv. Andrije, apostola iz Viljeva. 
 
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Oduke o sufinanciranju troškova analize tla u 2023. godini, te daje riječ Antoniji 
Horvat.  
Antonija Horvat izvješćuje vijećnike kako bi se donošenjem ove odluke sufinancirali troškovi 
analize tla u 2023. godini poljoprivrednicama s prebivalištem na području Općine Viljevo i to 
najviše do pet uzoraka. Prošle godine Općina Viljevo je sufinancirala 240 uzoraka, dok je ove 
godine predviđeno 120 uzoraka. Iznos koji bi Općina Viljevo sufinancira je 3.384,43 eura. 
Razlog smanjivanja broja uzoraka je jer napravljena analiza tla vrijedi za razdoblje od četiri 
godine. Uvjeti za sufinanciranje troškova analize tla ostali su isti, odnosno da poljoprivrednici 
imaju prebivalište na području Općine Viljevo, da imaju na području Općine Viljevo registriran 
OPG, obrt s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti ili trgovačko društvo također s obavljanjem 
poljoprivredne djelatnosti, te da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i da se 
zemljište nalazi na području Općine Viljevo.  
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik 
Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena 
Odluka o sufinanciranju troškova analize tla u 2023. godini. 



 
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
imenovanje članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te daje riječ Antoniji 
Horvat. Antonija Horvat izvješćuje vijećnike kako mandat članovima dosadašnjeg povjerenstva 
izlazi u mjesecu svibnju te da se prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda treba imenovati novo povjerenstvo. Povjerenstvo i dalje treba imati tri člana. 
Prijedlozi za imenovanje su Dominik Knežević, Matija Rajninger i Antonija Horvat. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu i postavlja pitanje ima li nekih drugih prijedloga. 
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo niti su dani drugi prijedlozi, te istu daje na 
glasovanje. Jednoglasno su u Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
imenovani Dominik Knežević, Matija Rajninger i Antonija Horvat. 
 
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
imenovanje članova Povjerenstva za uvođenje u posjed temeljem Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu te daje riječ Antoniji Horvat.  
Antonija Horvat izvješćuje vijećnike kako bi se trebali ponovo imenovati članovi Povjerenstva 
za uvođenje u posjed, budući da je došlo do izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu. Kao i ranije, Povjerenstvo treba imati tri člana i to geodetske, pravne i poljoprivredne 
struke, te su prijedlozi za članove: Tomislav Mađarić za predsjednika, a Hrvoje Šutalo i Antonija 
Horvat za članove. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu i postavlja pitanje ima li drugih prijedloga. Po 
ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, niti je bilo drugih prijedloga za članove povjerenstva, 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno su u Povjerenstvo za uvođenje u posjed imenovani 
Tomislav Mađarić za predsjednika te Hrvoje Šutalo i Antonija Horvat za članove. 
 
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih 
pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo te sam izvješćuje 
vijećnike kako bi ove izmjene trebalo donijeti na zahtjev Ministarstva poljoprivrede. Naime, 
Općinsko vijeće je na 12. sjednici, održanoj 4. studenog 2022. godine, temeljem provedenog 
natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Viljevo donijelo odluku o najpovoljnijim ponuđačima. U samom tekstu odluke za zakup 
zajedničkih pašnjaka su navedeni najbolji ponuđači za pojedini zajednički pašnjak s brojem 
uvjetnih grla. Međutim Ministarstvo poljoprivrede traži da se odluka dopuni i s brojem hektara 
na koji najbolji ponuđači imaju pravo, iako to nije bilo navedeno u pravilniku kojim se regulira 
raspisivanje i postupak natječaja zakupa zajedničkih pašnjaka te će Ministarstvo poljoprivrede 
vjerojatno mijenjati i sam pravilnik.  
 
S obzirom na traženje ministarstva, točka I. Odluke bi se trebala izmijeniti na slijedeći način:  
 
k.č.br. 506, k.o. Kapelna – ukupne površine 16,3344 ha 

1. Ponuditelj Danijela Žilić, Bockovac, stočar sa 40 UG - 16,3344 ha 
 

k.č.br. 843, k.o. Kapelna – ukupne površine 67,3395 ha 

1. Ponuditelj Stevan Đurić, Kapelna, stočar sa 47 UG - 19,3015 ha 
2. Ponuditelj Damir Grozdanić, Kapelna, stočar sa 12 UG - 4,9280 ha 
3. Ponuditelj Metka Milošević, Viljevo sa 9 UG - 3,6960 ha 
4. Ponuditelj Branimir Fekete, Cret Viljevski, stočar sa 60 UG - 24,6402 ha 
5. Ponuditelj Bio zrno d.o.o., Viljevo, stočar sa 36 UG -14,7738 ha 

 
k.č.br. 1398, k.o. Viljevo – ukupne površine 47,0175 ha 

1. Ponuditelj Mato Barušić, Viljevo, stočar sa 8 UG - 3,2988 ha 



2. Ponuditelj Mateo Senković, Viljevo, stočar sa 48 UG - 19,7904 ha 
3. Ponuditelj Mirko Senković, Viljevo, stočar sa 5 UG - 2,0615 ha 
4. Ponuditelj Tihomir Čošić, Viljevo, stočar sa 18 UG - 7,4214 ha 

 
Nakon iznesenog, predsjednik Tomislav Mađarić napominje kako se ovdje radi samo o 
tehničkoj izmjeni te da je Ministarstvo poljoprivrede pri kraju s pregledom cjelokupne 
dokumentacije natječaja te otvara raspravu.  
Pero Rabljenović postavlja pitanje što je s onim dijelom pašnjaka koji je ostao kao višak, na 
što Tomislav Mađarić odgovora kako se radi o površini oko 15 ha koja je pod šumom. Nadalje 
ističe kako je Općina Viljevo prva u Republici Hrvatskoj koja je raspisala javni natječaj za zakup 
zajedničkih pašnjaka. 
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni 
i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Viljevo. 
 
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja i 
prijedloge vijećnika te daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. 
Dominik Knežević se osvrće na 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na odobrenje sredstva 
Župnom uredu u Viljevu i navodi kako se ulaže samo u župu u Viljevu nego se ulagalo i u župni 
stan pri pravoslavnoj crkvi. Uskoro se planira i sufinancirati izmjena stolarije u crkvi u Kapelni.  
Što se tiče zakupa zajedničkih pašnjaka, smatra kako će isti biti pozitivno riješeni te će 
Ministarstvo dati suglasnost. Također se planira i ostatak državnog poljoprivrednog zemljišta 
staviti u funkciju putem raspisivanja natječaja za zakup. Što se tiče ostalih poslova Općine 
Viljevo, Dominik Knežević navodi kako nema ništa novo, niti ima kakvih novih raspisanih 
natječaja. 
Predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih prijedloga i pitanja vijećnika. 
Budući kako se nitko nije javio, zaključuje 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   
  
 
Sjednica zaključena u 14,30 sati.  

 
 
                                             PREDSJEDNIK 
       ZAPSNIČAR:                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
        Melita Grüll                                    Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 


